Uma ajudinha do feng shui
Amarelo - estimula o intelecto e ajuda nos estudos. É a cor
da luz e deve ser usada em ambientes escuros em conjunto
com boa iluminação. Ótima cor para incentivar a comunicação e
o mental e abrir o apetite. Os tons claros são considerados neutros.
Cuidado com os tons fortes que podem provocar estímulos exagerados
na mente, gerando fofocas, atritos e confusão mental

Preto - O tom em excesso nos ambientes requer cuidado. Caso seja a
cor predominante, pode trazer a sensação de tristeza, angústia e tristeza.
Deve ser usada em combinação com outras cores

Azul - associado com a energia do elemento água, é uma cor
calmante e tranquilizante. Pode levar à interiorização e
meditação. Reduz as frequências cardíaca e respiratória e
reduz a pressão arterial. A cor pode ser usada para criar
privacidade, aumentar a frieza e a calma. Em excesso,
pode causar angústia, tristeza e sono para algumas pessoas

Rosa - simboliza o amor, os romances e a ternura, seja em tons claros ou escuros. Vai bem em qualquer ambiente da casa
Verde - a cor está associada ao elemento madeira, flores e plantas, símbolos da vida,
energia e crescimento. Indicada para o bem estar e saúde. Os tons claros como
menta, camomila e erva doce, acalmam o sistema nervoso das pessoas mais agitadas
e deixam os ambientes refrescantes. Deve ser usada nos banheiros para elevar a
energia desses locais. Tenha cuidado com o excesso dos tons escuros em ambientes
pois passam uma sensação de opressão

Branco - cor associada ao elemento metal. Apesar de muito utilizada,
é um tom frio e neutro. Pode ser utilizada em qualquer ambiente
mas exige uma combinação com outras cores pois, se usada em
demasia, demonstra frieza, hostilidade e vazio. O excesso de branco
pode ser quebrado com quadros bem coloridos
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Lilás e violeta - traz sossego, tranquilidade e paz de espírito. Os tons
azulados estimulam a meditação e a espiritualidade. Os tons rosados,
os amores e romances. Os violetas transformam energias negativas em
positivas e tem efeito purificador. Acalma a mente, o coração e os nervos. Cor muito
boa para a saúde. Se for usada em excesso, pode gerar ansiedade e depressão

Laranja - cor associada ao elemento fogo e ligada ao intelecto,
mental e à coragem. Em pequenas doses, estimula a comunicação,
a criatividade e os sentidos. Boa para ser usada em áreas da casa
em que se queira aumentar o diálogo como a cozinha, salas de jantar e
de visitas. Se usada em excesso, pode gerar muita
conversa, brigas, conflitos e brincadeiras
fora de hora. Não use nos quartos, uma vez que prejudica o sono

Vermelho - a cor está associada ao elemento fogo. Deve ser usada em
pequenas doses pois é excitante e estimulante, o que pode provocar
agitação mental, atritos, nervosismo e preocupações. Pode ainda aumentar a
frequência cardíaca, pressão arterial e a respiração. Pode também
estimular os relacionamentos afetivos, o sucesso, a fama, a prosperidade e a
autoestima. Na sala de jantar, copa e cozinha, estimula a fala. Se usada com
bom senso no quarto do casal, pode estimular o amor, a paixão e a sexualidade
Fonte - Franco Guizzetti, consultor de feng shui

Almofada Always Sleepy,
na Imaginarium. R$ 69,90
imaginarium.com.br

Almofada estampada, na Rica Festa.
Preço sob consulta - ricafesta.com.br

Nó Celta rosa, da Fom.
R$ 99,90 - fom.com.br

Good Vibes Jacquard,
na Etna. R$ 69,99
etna.com.br
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Almofada gatinho, na
Imaginarium. R$ 99,90
imaginarium.com.br

